Aneks nr 1
do umowy nr ………
o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
zawarty w dniu ……………………...w Zbąszyniu pomiędzy”
Gminą Zbąszyń – Zakładem Usług Komunalnych w Zbąszyniu, ul. Topolowa 31a, 64-360 Zbąszyń tel.
68 3846 243, www.zuk.zbaszyn.pl, e-mail: zuk@zuk.zbaszyn.pl, zwanym w umowie „Przedsiębiorstwem”,
reprezentowanym przez:
.............................................................................................................................................................................
a
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….....................................…
zwanym
w
umowie
„Odbiorcą
Usług”
reprezentowanym
przez:
…………………………………………………….
dotyczy wodomierzy wody bezpowrotnie zużytej (wodomierze ogrodowe).
§1.
Do umowy w dziale B.2. Sposób i termin wzajemnych rozliczeń w § 5 po pkt 3 dodaje się pkt 4 - 12, które
otrzymują brzmienie:
1. Ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniach w przypadku, gdy jej ilość jest
ustalana na podstawie wskazania dodatkowego wodomierza.
2. Aby uzyskać zgodę na montaż wodomierza wody bezpowrotnie zużytej należy złożyć do
Przedsiębiorstwa wniosek o wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej.
3. Odbiorca Usług na własny koszt zakupuje oraz montuje wodomierz do celów ogrodowych oraz
zapewnia jego legalizację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Po zamontowaniu wodomierza do celów ogrodowych należy zgłosić to w Przedsiębiorstwie celem
jego odbioru i zaplombowania.
5. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do natychmiastowego cofnięcia zgody na korzystanie z
wodomierza do celów ogrodowych w przypadku wystąpienia deficytu wody.
6. W przypadku wprowadzenia zakazu poboru wody ogrodowej Odbiorca Usług jest zobowiązany do
podania stanu wodomierza ogrodowego w terminie 3 dni od daty podania stosownej informacji o
wprowadzonym zakazie.
7. Stan wodomierza należy przesłać w formie czytelnego zdjęcia wodomierza na adres e-mail:
e-faktury@zuk.zbaszyn.pl lub w szczególnych przypadkach odczytu dokona pracownik
Przedsiębiorstwa.
8. Jeżeli Odbiorca Usług nie poda stanu wodomierza ogrodowego w wyznaczonym terminie, zgoda na
korzystanie z wodomierza ogrodowego zostanie cofnięta w trybie natychmiastowym z sankcjami
wynikającymi z art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), który przewiduje za bezumowny
pobór wody karę grzywny w wysokości do 5.000 zł z możliwością wielokrotnego nakładania, a
wodomierz zostanie zdemontowany oraz zaplombowane zostanie odgałęzienie dla tego wodomierza
od strony zasilania na koszt Odbiorcy Usług.
9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli stanu wodomierza ogrodowego.
§2.
Pozostała treść umowy pozostaje bez zmian.
§3.
Aneks sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Odbiorca Usług

Przedsiębiorstwo

